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ELŐTERJESZTÉS
az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (2500
Esztergom, Széchenyi tér 1.) 2008. november 13-i közgyűlésére
4.2. A projektek finanszírozását érintő javaslatok megvitatása
Előadó: Ocskay Gyula ügyvezető, Ister-Granum Kht.
Javaslat a benyújtandó pályázatokkal kapcsolatban
Az Ister-Granum Eurorégió polgármesteri parlamentje 2007-es közgyűlésein három
fordulóban tárgyalta a 2007 és 2013 között megvalósítandó projektek témáját. A
közgyűléseken a régiófejlesztési ügynökség összesen 25 gyűjtőprojekt kidolgozására kapott
megbízást.
Az Európai területi együttműködés operatív program 2008. októberi kiírására az alábbi
pályázatok benyújtását javasoljuk:
1. Ister-Granum regionális TDMSZ
Az EGTC saját idegenforgalmi ügynökségének és nyolc szakmai műhelyének létrehozása, a
régiót megjelenítő kiadványok, portál és infokioszkok kialakítása, részvétel nemzetközi
vásárokon, és országos reklámkampányok szervezése. A projekt keretében elkészülnek az
egyes turisztikai területek fejlesztési stratégiái.
2. Két keréken. Az eurorégió kerékpáros túraútvonalainak kialakítása
A régiót átszelő nemzetközi kerékpáros turistaútvonalak kialakítása és az EGTC összes
tagtelepülésének összekapcsolása jelölt kerékpárutak segítségével. A projekt elemei:
kerékpárút építése a Borostyánkőút mentén Szob és Letkés között, valamint Párkány váéros
területén. Engedélyes építési tervek elkészítése az EuroVelo 6-os folyosó Duna menti, még
hiányzó szakaszaira, a Garam és az Ipoly menti kerékpárútra, a 10-es főút melletti
kerékpárútra, valamint Esztergom városon belüli kerékpáros hálózatára. Az egész EGTC
területét lefedő hobbi kerékpárúthálózat kialakítása, jelző- és térképtáblákkal, szolgáltatási
rendszerrel, kiadványokkal, honlappal. Partner: Selmecbánya Városi Tanács.
3. Az Ister-Granum borút kialakítása
A borút kialakítása: minőségbiztosítási rendszer, arculatterv, táblarendszer, kiadványok.
Képzések, tanulmányutak, értékesítési rendszer kialakítása, rendezvények integrációja,
kapcsolódó fejlesztések
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4. A regionális energiaügynökség létrehozása
A két tervezett ügynökség irodájának kialakítása, az épület megújuló energiaforrásokra
történő átállítása. Felvilágosító kampány, regionális energetikai stratégia, a szlovák oldal
felmérésével, marketing.
5. Az V/c helsinki folyosóhoz kapcsolódó átfogó tanulmány elkészítése
A cél, hogy az új autópálya építése a 2014–2020 közötti költségvetési ciklusban elinduljon. A
fejlesztést megalapozó tanulmányt finanszíroznánk a pályázatból.
6. Ister-Granum szinergiaprogram
A munkaerő-áramlást, a határon átnyúló vállalkozást segítő projekt, amelynek része a PilisGaram EXPO kétszeri megrendezése is.
A részletes projektleírásokat nov. 10-én küldjük ki. További javaslatokat is várunk.
A benyújtandó pályázatokról a december első hetében összeülő közgyűlés dönt a képviselőtestületi határozatok alapján.
Határozat
…../2008. (11. 13.) számú közgyűlési határozat
A Közgyűlés az összes projekt beadását javasolja, egyúttal kéri hozzá az
önkormányzatok támogatását.

Návrh
na valné zhromaždenie EZÚS Ister-Granum, s ručením obmedzeným, dňa 13.
novembra 2008

Odporúčania v súvislosti s podávajúcimi projektmi
O téme plánovaných projektov na obdobie 2007-2013 valné zhromaždenie rokovalo na troch
zasadnutiach v roku 2007. Regionálna rozvojová agentúra dostala na zasadaniach poverenie
na vypracovanie 25 projektov.
Na výzvu Operačného programu Cezhraničnej spolupráce, ktorá bola vypísaná v októbri
2008, odporúčame podanie týchto projektov:
1. Regionálna organizácia turistického destinačného manažmentu Ister-Granum
Vytvorenie vlastnej agentúry cestovného ruchu a ôsmych odborných komisií pre EZÚS,
príprava propagačných materiálov o regióne, portálu a infokioskov, účasť na
medzinárodných veľtrhoch a organizovanie celoštátnych reklamných kampaní. V rámci
projektu budú pripravené rozvojové stratégie jednotlivých turistických oblastí.

2. Na dvoch kolesách. Vytvorenie cykloturistických trás euroregiónu
Vytvorenie medzinárodných cykloturistických trás pretínajúcich región a spojenie všetkých
členských obcí EZÚS-u prostredníctvom vyznačených cyklotrás. Časti projektu:
výstavba cyklotrasy pri Borostyánkőút medzi Szob a Letkés ako aj na území mesta Štúrovo.
Príprava stavebných plánov na realizáciu chýbajúcich úsekov podunajskej cyklotrasy Euro
Velo 6, cyklotrasy pri Hrone a Ipli, cyklotrasy pri ceste č. 10 ako aj sieť cyklotrás v rámci
mesta Ostrihom. Vytvorenie siete cyklotrás, so značkami, tabuľami, službami, publikáciami,
webovou stránkou, pokrývajúcou celé územie EZÚS-u. Partner: Mestská rada Selmecbánya.
3. Vytvorenie vínnej cesty Ister-Granum
Vytvorenie vínnej cesty: systém zabezpečenia kvality, dizajn, systém tabúľ, publikácie.
Školenia, študijné cesty, vytvorenie systému predaja, integrácia podujatí, súvisiace rozvojové
aktivity.
4. Založenie regionálnej energetickej agentúry
Vytvorenie kancelárií dvoch plánovaných agentúr, prebudovanie budovy na využívanie
obnoviteľných zdrojov energie. Osvetová kampaň, regionálna energetická stratégia, prieskum
slovenskej strany, marketing.
5. Vyhotovenie obsiahlej štúdie o V/c helsinskom dopravnom koridore
Cieľom je, aby sa stavba novej diaľnice začala v rozpočtovom cykle 2014-2020. S projektu
by bola financovaná štúdia, ktorá by tvorila základ tejto rozvojovej aktivity.
6. Program spolupráce Ister-Granum
Projekt je zameraný na pomoc migrácii pracovnej sily, cezhraničných podnikateľských
aktivít a súčasťou je aj dvakrát usporiadanie podujatia Pilis-Garam EXPO.
Podrobný rozpis projektov rozpošleme 10. novembra. Očakávame aj ďalšie návrhy.
O projektoch, ktoré sa budú podávať rozhodne na základe uznesení zastupiteľského zboru
valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať v prvom týždni decembra.
Uznesenie
......../2008 (13. 11) rozhodnutie valného zhromaždenia

